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Spørgsmål 

Vil ministeren i forlængelse af udvalgets temamøde den 6. oktober 2021 om sagsomkost-

ninger i straffesager redegøre for, hvad der skal til, for at domfældte kan få eftergivet 

gæld, som stammer fra sagsomkostninger i straffesager, og vil ministeren oplyse, i hvor 

mange tilfælde det sker? 

 

Svar 

Jeg har indhentet nedenstående bidrag fra Gældsstyrelsen, som jeg henholder mig til: 
 

”Gældsstyrelsen kan på anmodning fra en skyldner eftergive gæld under visse betingelser, 

bl.a. hvis det godtgøres, at skyldneren ikke er i stand til og inden for de nærmeste år ingen 

udsigt har til at kunne opfylde sine gældsforpligtelser. Eftergivelse kan i almindelighed 

ikke finde sted, hvis en ikke uvæsentlig del af gælden er pådraget ved strafbare eller erstat-

ningspådragende forhold. I eftergivelsessager vedrørende straffesagsomkostninger lægges 

der bl.a. vægt på det strafbare forholds grovhed, tiden der er gået, siden det strafbare for-

hold blev begået, samt hvorvidt eftergivelsen vil være stødende for retsfølelsen.  

 

Til brug for denne vurdering kan Gældsstyrelsen indhente oplysninger om det strafbare 

forhold hos politiet. Såfremt skyldner er indsat på tidspunktet, hvor der anmodes om ef-

tergivelse, modtager Gældsstyrelsen anmodningen om eftergivelse via kriminalforsorgen 

sammen med en indstilling fra kriminalforsorgen. Herudover vil Gældsstyrelsen b.la. vur-

dere om skyldner har uafklarede økonomiske forhold, handlet økonomisk uforsvarligt el-

ler stiftet nyere gæld.  

 

Selv om skyldner har uafklarede forhold, og gælden er pådraget ved strafbare forhold, kan 

skyldner i nogle tilfælde alligevel opfylde betingelsen for at få eftergivet sin gæld. Det kan 

fx være i situationer, hvor den pågældende skyldner efter løsladelse gør en særlig indsats 

for at finde fodfæste igen. Dette vil som udgangspunkt bero på en udtalelse fra kommu-

nen og kriminalforsorgen. 

 

Tabel 1 viser antallet af eftergivelsessager fra 2019 til ultimo april 2021, der har indeholdt 

gæld for straffesagsomkostninger. Derudover vises gælden vedrørende straffesagsomkost-

ninger umiddelbart før oprettelsen af eftergivelsessagen. Endelig vises, hvor stor en del af 

gælden vedrørende straffesagsomkostninger fra de viste eftergivelsessager, der er eftergi-

vet i perioden. 

 

Der er samlet i perioden fra 2019 til ultimo april 2021 oprettet 561 eftergivelsessager inde-

holdende gæld fra straffesagsomkostninger med en værdi på 59,1 mio. kr. Heraf er der 

eftergivet 0,5 mio. kr. 
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Tabel 1. Antal eftergivelsessager fra 2019 til ultimo april 2021, der indeholder gæld for straffesags-

omkostninger. 
 

 
 Oprettelsesår Antal eftergivelsessager Sagsomkostninger 

(mio. kr.) 

Eftergivet i alt 

(mio. kr.)  

2019 261 23,9 -0,2 

2020 220 27,3 -0,3 

2021, ult. April 80 7,9 0,0 

Total 561 59,1 -0,5 
 

 

 
 
Kilde: Skatteforvaltningens datawarehouse.  

Anm: Tallene baserer sig på fordringer sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen vedrørende straffesagsomkostninger med 
politiet som fordringshaver. Udsøgningen omfatter straffesagsomkostninger såvel som inddrivelsesrenter knyttet til disse. 
Tallene er opgjort pr. 28 april 2021. Summen af enkelte tal i tabellen kan afvige fra totalen på grund af afrunding. 

Data omfatter udsøgninger i DMI. I PSRM er registreret tre eftergivelsessager vedr. straffesagsomkostninger for i alt ca. 
245.000 kr. I to af sagerne er der truffet afgørelse, men ikke givet eftergivelse.” 
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